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هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی در ارتباط بین  هدف:

 پژوهش روش: حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه بود.

حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادالت ساختاری بود. جامعه آماری 

ها سال  از زندگی مشترک آن 10بودند که  1399های شهر تهران در سال پژوهش زوج

گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. نفر به روش نمونه 300گذشته بود که 

کیفیت روابط (، 1998رون )سکواتمایزیافتگی های شنامهها از پرسبرای گردآوری داده

(، رضایت زناشویی مذهبی رضاپور 2010(، احساس خوشبختی لنتز )1995موضوعی بل )

ها از مدل معادالت ساختاری منظور تجزیه و تحلیل داده( استفاده شد؛ به1393میرصالح )

ر ها از مقادیبرازش مدل با داده هاینتایج نشان داد که تمام شاخص ها:یافتهاستفاده شد. 

های پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم (؛ یافتهP=01/0قابل قبولی برخوردار هستند )

رضایت  گریتمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی با احساس خوشبختی با میانجی

در سطح  26/0و حد باالی آن  11/0زناشویی مذهبی در حد پایین فاصله اطمینان 

(01/0=Pمعنی ) .با توجه به نتایج پژوهش مشاوران و روانشناسان  گیری:نتیجهدار بود

سازی فرایند آموزش و ارتقای توانند در راستای بهبود و غنیفعال در زمینه زناشویی می

 مند شوند.های این پژوهش بهرهها از یافتهسالمت روان در سطح خانواده

ی، احسوواس خوشووبختی، رضووایت زناشووویی روابط موضوووع تیفیک، تمایزیافتگی هادواژهیلک
 مذهبی
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 مقدمه

اجتماعی و جسمانی و -اجتماعی زن و مرد را در غالب روابط روانی-پدیده ازدواج، بسیاری از نیازهای فردی

ی که کانون خانواده دربرگیرنده محیط هنگامبه عبارت دیگر، ؛ کندآداب دیگر عرفی و اجتماعی برآورده می

تواند رشد و پیشرفت اعضای خانواده را سازنده، روابط گروم، تعامل بین فردی و صمیمی باشد، میسالم و 

موجب شود. در مقابل، ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی در نوع تفکرات زوجین درباره یکدیگر و روابط 

ابعاد مختلف زندگی زوجین، به دلیل نقش مؤثر ازدواج بر (. 2017نهفته است )تیمونز، اربل و مارگولین،  هاآن

 ازدواج .(2013اندرسون،و خوشحال باشند ) راضی زناشویی زندگی از طرف هر دو ضروری است که

ی ها زندگآن ابیاعتماد و... است که در غ ت،یمیاحترام، صم مانند تعهد، یمتشکل از عواملخوشبخت، 

تجربه خوشبختی در ازدواج منجر به (، لذا 2012شود )فاطیما و اجمل، می روبرو یبا مشکالت جد ییزناشو

خجسته کند )مت فرزندان فراهم میالشود و محیط مساعدی برای رشد و سرضایتمندی درونی زوجین می

راب و اضط ،یافسردگ رینظی بر اختالالت ستمیمطالعات روانشناسان قرن ب شتریب .(1395مهر و محمدی،

ات مطالع زهیانگ اند.تمرکز کرده یستیو بهز یشاد رینظ یمثبت جاناتیاز ه شتریب یاختالالت عاطف

 یکمتر یهارا مورد بحث و گفتگو قرار دهد، اما پژوهش یروان یهایماریآن است که ب شتریشناختی بروان

 تیاحساس امنمعتقد است که افراد شاد و خوشبخت،  1، مایرزحال نیاست. با ا افتهیمقوله اختصاص  نیبه ا

ها که با آن یدارند و نسبت به کسان یشتریب یمشارکت هیروح رند،یگیم میتر تصمکنند، آسان یمشتریب

؛ به نقل از عبادی، ماشینچی عباسی و 2002مایرز، کنند )می تیاحساس رضا شتری، بکنندیم یزندگ

 (. 1397هاشمی، 

نقش  دارد یکی از این عوامل  هاآنعوامل متعددی  در احساس خوشبختی  زوجین و رضایت زناشویی  

چنین نقش کیفیت روابط هیجانی با های نخستین حیات و همروابط اولیه فرد با افراد مهم زندگی در سال

سالی از جمله روابط زرگکه این روابط بر تمامی روابط آتی فرد در ب طوریها است بهاین افراد یا موضوع

 بطروا به غالبا   بط موضوعیروا (.1394ابراهیمی فر و نامنی،صمیمانه زناشویی تأثیر بسزایی خواهد داشت )

 ینا تأثیر تحت سالبزرگ دفر تیآ بطو روا دککو نیدرو ینیاد گیریشکل چگونگیو  درماو  دککو لیهاو

را  شدر صلیا مسئلهها  ؛ آنهستندرشد نگر  تنظریااساسا   موضوعی بطروا تنظریا .ندافمعطو ،لیهاو بطهرا

 تفکیكو  لستقالا ضعیتو بیش یسو به درما به بستگیو وا میختگیآ ضعیتو نوعیاز  دککو حرکت

کند )گرازیانو آمیختگی و همزیستی پر می هیاولرا در طی دوره نفسش عزت نمخز دککو. دانندیم تربیش

 که ستا سیستم یك انعنو بهآن دو  دعملکرکودک و مادر شامل بطه ی راهندزسا (. عناصر2017و تروگال، 

 هایتوانایی تا کند عمل ینهآ مانند باید درما ینا بر وهعال. است طفولیتدر دوران  دککو یهازنیا گیردر درما

 سحساا گیریشکلاز  هاییتجربه چنین سنعکاا .هدد سنعکاا ،دهدمی ننشا دککو کهرا  مناسبیو  مثبت

سیفرت و ) دینمااشتباه اساسی شود، جلوگیری می یك دیجاا سازنهیزم تواندیم که پوچی یبرجسته

 کنندیم شدر ،نددار رحضو نشاافطرا محیطدر  که حقیقی ادفرا با تعامل طریقاز  ادفرا(. 2018همکاران، 

 لطفاا شدر ندرو هاییبازنما ینا .ردیگیم شکل تتجربیا یناز ا ییهاییبازنما نشادر درون رهگذر ینو از ا

                                                           
1. Myers 
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 شکل طفلدر  هایو توانمند فاعیی دهاممکانیزی از ار، مجموعههگذر ینو از ا دهندیم شکلرا  نکادکوو 

ها از آن که شتیدابرو  افطرا محیط دیفر بین یهاادیداز رو سالبزرگ ادفربینی اپیش هنحو برو  ردیگیم

نهاد، من و فرامن را به شدت تحت تأثیر  یهارساختا بطروا ینا ماهیت .گذارندیم تأثیر نددار هاادیدرو ینا

 (.2007دهد )بایننفلد و یاگر، قرار می

ام مافراد، تمایزیافتگی خوود است ) زناشویی های شوناخته شده مؤثر بر عملکرد و رضایتر مؤلفهگز دیا

های خانوواده درمانی بوئن است که آن را ظامی از مفاهیم کلیدی نظریه نککوه ی (،1398ی، و مرادصالحی  

هیجانی، صمیمیت و خودمختاری در روابط  - النیای که در آن فرد قادر است بین کارکرد عقبه عنوان درجه

د عاطفوی کوه فورد بتوانو اللی رسویدن بوه حودی از اسوتقنکند یعخویوش تعادل برقرار کند، تعریف می

صورت خودمختوار و ها، بهانی، بودون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیتهای عاطفی و هیجدر موقعیت

رگذار های زناشوویی همسران تأثیتوانود در اکثر حوزهسوطح تمایزیافتگی خوود می ،گیری کندی تصمیمالنعق

کردن از  تیکشف و حما یکه برا یحاصل از مطالعات متعدد جینتا (.2011پلگ و یتزاک،و کارآمد باشد )

ترده به طور گس یبوئن است. شواهد تجرب هیو منطبق با نظر دیانجام شده، مؤ «خودی افتگیزیتما»ساختار 

 یافتگیزیاند و تماآورده انیسخن به م یخود بر ابعاد سالمت روان و نشانگان اختالالت روان زیاز تأثیر سطح تما

 (. 2020ویلیس و همکاران، )اند سالمت روان دانسته یدر ارتقا یخود را عامل مهم

ی  بر زندگی زناشویی  و احساس  خوشبختی افتگیزیو تمای  روابط  موضوعی رهایمتغکه بیان شد   طورهمان

ده  بینی کننتوانند پیشنه میوشود این است که این عوامل چگزوجین  مؤثر است اما سؤالی که ایجاد می

ی بین متغیرها را در  ای رابطههای واسطهتوان گفت مدلمیاحساس خوشبختی زوجین باشند، در پاسخ 

های مشابهی را موورد که دو نهاد مذهب و خانواده ارزش ازآنجایی کنند وتر بیان میقالب یك مدل واضح

به  گیری منجرکنند. این جهتبینی میدو پیشرا دهند، پژوهشگران رابطۀ نزدیك بین آن تأکید قرار می

تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشود. موذهب و پایبنودی شوده است که مذهب میایون نگورش 

تواند ذهن پژوهشگران را بوه ایون موضووع ویژه در جامعه اسالمی ما از موضوعاتی است که میبوه آن، به

د یی داشته باشتواند تأثیری در سطح رضایت از زندگی زناشومعطوف دارد که آیا پایبندی به مذهب می

رضایت زناشویی مذهبی در  پژوهش حاضر به عنوان متغیر میانجی  (، بنابراین متغیر 1392مصلح و احمدی،)

دارد و  ناشوییز ندگیاز ز دفر که تیرانتظاا بین قنطباا یعنی ،ناشوییز ضایتر در  نظر  گرفته شده است،

از  (. برخی1391از بیرامی و همکاران، ؛ به نقل 1981مدنس، کند )یم تجربه دخو ندگیآنچه در ز

 ایبر مختلفی یهاراه .دانندیم ندگیز حل چرخهامر تابعآن را  ،ناشوییز ضایتر تعریفدر  نظرانصاحب

 سحسارا ا ناشوییز ضایتاو  ر ؛ستا دهکرارائه  هاکینزرا  تعریف بهتریندارد و  دجوو ناشوییز ضایتر تعریف

 تعریف رندیگیم نظردر  ار دخوازدواج  هایجنبه همه که مانیز شوهرزن و  توسط تلذو  ضایتر دی،خشنو

 .شودیم بمحسو شوهرزن و  ایبر دیفر خصوصیت یك ،ینابنابر ست.انگرشی  متغیر یك ،ضایتر .کندیم

 بطاز روا شوهرزن و  که ستا بخشی جنبه تلذو  مثبت شنگر قعدر وا ناشوییز ضایتر ،رمذکو تعریف طبق

یم جینزو تیرضا(. 1391؛ به نقل از بیرامی و همکاران، 1996و همکاران،  1الیس) نددار دخو ناشوییز

                                                           
1. Ellis 
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 داریمعنا یریتأث یکدیگر به نناآ تعهد نشد ترقیو عم کمشتر بطهرا ریماندگادوام و  ینیبشیدر پ تواند

روابطشان  سطحو  عنوو از  نددار یگرد باهم دییاز فقاتو که هستند کسانی رگازسا جینزو .شته باشددا

 یزیربرنامه د؛خو قتمسائل و و حل ایبرو  نددار ضایتر نیز غتافر تقااو رانگذ کیفیتو  عنواز  اند،یراض

 یتقاو ارمی کادشا موجب متأهل ادفرا انیدر م ناشوییز ضایتر دووجو که گفت انتومیرو  ینا ازد. وندار

 هستند دییاز ادفراحال  ینابا  .کندمی تضمین دییاز حد تارا  بطهو دوام را دشومی ناشوییز ندگیز کیفیت

و  ناکامی با دخو ندگیاز ز لسا چنداز  بعدو  کنندمی زغاآ دیخشنوو  ضایتر بارا  دخوازدواج  یلاوا که

 (.2017آیند )لیم و لی، برمی یکدیگراز  ییاجدو درصدد  شوندمی جهامو یتیضارنا

تی حس خوشبخنظر به این نکته که در مطالعات علمی و دانشگاهی ایران،  با توجه به مطالب گفته شد و  

 ؛رسدهای بنیادی علمی، جدی به نظر میپژوهش گونهنیکمتر مورد توجه قرار گرفته است، خأل ا زوجین

د در ارتباط با تمایزیافتگی خو حس خوشبختی یمدل ساختاربنابراین مسئله اصلی این پژوهش ارائه یك 

ی بود بنابراین هدف  پژوهش حاضر پاسخگویی مذهب ییزناشو تیرضا یانجیبا نقش م هیاول یموضوعو روابط 

 به سؤاالت زیر بود:

یی مذهبی زناشوبا نقش میانجی رضایت  میرمستقیغآیا روابط  موضوعی  به طور مستقیم و . 1

 بینی کننده احساس خوشبختی زوجین است؟پیش

بینی یشیی مذهبی پزناشوبا نقش میانجی رضایت  میرمستقیغ. آیا تمایزیافتگی  به طور مستقیم و 2

 کننده احساس خوشبختی زوجین است؟

احساس  توانندیم. آیا روابط  موضوعی، تمایزیافتگی و رضایت زناشویی مذهبی در قالب  یك مدل 3

 بینی  کنند؟خوشبختی زوجین را پیش

 

 
با احساس خوشبختی با  روابط موضوعی تیفیكو  خود یافتگیزیپیشنهادی رابطه علی تمامدل .  1شکل 

 گری رضایت زناشویی مذهبیمیانجی
 

 روش

پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد تحقیق در زمره تحقیقات کمی و از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات 

هایی جامعه آماری پژوهش شامل زوج گردد.بندی میهمبستگی با رویکرد مدل معادالت ساختاری دسته
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 1399ها گذشته بود  و در زیر یك سقف در شهر تهران در سال سال از زندگی مشترک آن 10بود که مدت 

کردند. با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع همبستگی بود و  با استناد به نظر هویت و کرامر زندگی می

( مبنی بر انتخاب 1389ای فرد و شریفی، احقر، میر هاشمی، دوکانه، ترجمه پاشا شریفی، نجفی زند، 2004)

زوج   150متغیر است نمونه انتخابی 4نفر برای هر متغیر و با توجه به اینکه پژوهش حاضر دارای  40-20

گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج به عنوان نفر( برآورد شد که با روش نمونه 300)

تخاب شد به این صورت که با ارائه فراخوان در فضای  مجازی )تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ( از  نمونه ان

افراد دارای معیارهای  ورود تقاضای همکاری شد، معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: رضایت زوج، 

ی. معیارهای خروج از شناختهای مزمن جسمی و روانسال زندگی مشترک، عدم ابتال به بیماری 10سابقه 

شناس، وابستگی به پزشکی شدید با تشخیص روانپژوهش: وجود بیماری جسمی حاد، وجود اختالل روان

های کنندگان در این پژوهش اطمینان داده شد که پاسخگردان؛ به تمامی شرکتمواد مخدر و داروهای روان

آوری و بررسی اطالعات شخصی از ای جمعها کامال  محرمانه و صرفا  جهت انجام پژوهش است.  برآن

های استاندارد شده شناختی از پرسشنامهلیست جمعیت شناختی و به منظور سنجش متغیرهای روانچك

آوری های الزم برای بررسی هدف پژوهش مورد جمعهای پژوهش، دادهاستفاده شد. با استفاده از پرسشنامه

و روش همبستگی پیرسون و  20نسخه  AMOSو  23نسخه  SPSSقرار گرفت و با استفاده از برنامه 

 درصد تحلیل شد.  5مدلسازی معادالت ساختاری در سطح معناداری 

 شابزار پژوه

ها به کار زوج تمایزیافتگی انمیز سنجش یبرا که پرسشنامه ینا ن.روسکوا 1تمایزیافتگیپرسشنامه  .1

شود. نمره باال به معنای ی انجام میانهیگز شش سمقیا باها پرسشبه  یدهو پاسخ ماده دارد 45رود می

 ،انیهیج کنشوا نموآز دهخر رچها پرسشنامه ینا ی است.افتگینا زیتماتمایزیافتگی و نمره پایین به معنای 

 نیدرو همبستگی ر،فریدلندو  رونسکو. اردیگیرا در برم من موقعیتو  انیگرد با میختگیآ ،هیجانی ییاجد

، واکنش 0.88به ترتیب کل پرسشنامه  آن یهانموآز دهخرو  پرسشنامه ایبر خنباوکر یلفاآ باها را پرسش

گزارش کردند  80/0و موقعیت من  82/0،  آمیختگی با دیگران 80/0، جدایی هیجانی 83/0هیجانی 

واکنش  72/0(. پایایی این مقیاس در ایران به ترتیب برای کل پرسشنامه 1990)سیمپسون و همکاران، 

است گزارش  شده  64/0و موقعیت من  79/0آمیختگی با دیگران   ،76/0، جدایی هیجانی 81/0هیجانی 

 (.2006نجف لو، )

سنجش ی برا 3بل بل و توسط 1995این پرسشنامه در سال  .2یروابط موضوع تیفیپرسشنامه ك .2

 نییاثرات بال یریگاندازه یآزمون در اصل برا نیروابط موضوعی ساخته شد. ا تیفیک ییگویا یکارکردها

پژوهشی از جمله  یهانهیاز زم یاریطراحی شد؛ اما به مرور در بس ایزوفرنیاسک یدرازمدت برا یروانکاو

 گانگییچهار عامل ب دارد که هیگو 45 کرد. پرسشنامه مذکور دایروانی و رفتار بهنجار کاربرد پ شناسیبیآس
                                                           
1 Differentiation of Self Inventory (DSI) 

2. Bell Oobject Relations and Reality Testing Inventory 

3. Bell   & Bell 
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(ALN ،)منیناا دلبستگی (AI ،)ینیب انیخودم (EGO)  اجتماع تییکفابیو( یSI )سنجش روابط  یرا برا

زمانی دو هفته  روابط موضوعی با فاصله اسیمق ییایپا بیضر (2007دهد. بل و بل )می  پوشش موضوعی

الذکر فوقدر پرسشنامه . اندگزارش کرده 81/0تا  65/0 نیهفته ب 13 و با فاصله زمانی 90/0تا  58/0را بین 

 به همراه دارد. با نمره صفر را ریخ نهیو گز 1 بله نمره نهیاست؛ که گز ریبله و خ نهیهر سؤال واجد دو گز

 نیا رانیدر اشوند. گذاری میبه صورت معکوس نمره 45و  42، 37، 30، 21، 15، 8، 7، 1سؤاالت  حال نیا

 روابط موضوعی تیفیعنوان بررسی رابطه پدر با کدر پژوهشی با  1388ده در سال زارضاقلی پرسشنامه توسط

ت بودند از: رعبا رانییدر نمونه ا هااسیمق از خرده كیهر  ییایو پا در دو نوبت به فاصله دو هفته اجرا شد؛

)کوچکی راوندی، ٪61 اجتماعی تییکفاو بی ٪80ی نیب انیخودم، ٪64 منیدلبستگی ناا، ٪60 گانگییب

 (.1294منیرپور و ارج، 

 انجمن سابق مدیر، 2010لنتز در سال  توسط تئو پرسشنامه این .1پرسشنامه احساس خوشبختی .3

و در  سؤال بوده 12این پرسشنامه دارای . است شده تهیه میسوری لوییز سن در شخصیتی هایپژوهش

هدف این مقیاس به صورت کلی، ارزیابی میزان وجود حس  سال قابل اجراست. 50 تا 16 سنی طیف

به  12و  11، 9، 2،3گویی آن بدین صورت است که در سؤاالت شماره خوشبختی در افراد است. طیف پاسخ

، 6، 5، 4، 1اما در سؤاالت شماره ؛ گیردهر گزینه درست یك امتیاز و به هر گزینه غلط صفر امتیاز تعلق می

روش معکوس شده و به هر گزینه درست صفر امتیاز و به هر گزینه نادرست یك امتیاز تعلق این  10و  8، 7

 ترخوشبخت مراتب به دیتوانیم: 0 – 4 را خواهد داشت. امتیاز 12تا  0ای از نمرات پرسشنامه دامنهگیرد. می

 بهتر هستید که این از تا بکنید توانیدمی چه ببینید کنید سعی. کنید مرور را خود هایجواب. باشید این از

 متوسطی و متعادل شکل به مواقع اغلب در اما؛ دارید را خودتان یهابینش و فراز : شما5 – 8 امتیاز .شوید

 از ترخوشبخت اشخاص با اگر شما. ندارید تانزندگی دادن تغییر برای شدیدی اشتیاق. هستید خوشبخت

 خوشبختی انسان شما دیگران به : نسبت9 – 12 امتیاز .گیریدمی قرار بهتری وضعیت در کنید معاشرت خود

 امتیاز با اشخاص. ایدکرده برقرار تعادلی گیریدمی آن از آنچه و دارید زندگی از که انتظاری میان. هستید

 از که دارید قرار دیگران توجه مورد جهت آن از شما. مندندبهره خوبی اجتماعی تعادل از، شما مانند، باال

اساتید روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات  .کنیدمی پیروی« کنند زندگی بگذار و کن زندگی» سیاست

ارزیابی و تائید شده است. دانشگاه تهران در کلینیك تخصصی مشاوره و بهداشت روانی دانشگاه تهران، 

آمد که نشان دهنده پایایی قابل  به دست 78/0 کرونباخ یآلفاهمچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون 

 قبول این پرسشنامه است.

 33و در  1393میرصالح در سال رضاپور این پرسشنامه توسط  . پرسشنامه رضایت زناشویی مذهبی.4

، 16، 12، 8، 5، 2، 1 سؤاالتاعتقادی دینی -الگوی عملی مؤلفه 6گویه طراحی و تنظیم شد. این پرسشنامه 

 سؤاالتگذاری دینی ارزش مؤلفه؛ 32و  28، 20، 13، 3 سؤاالتحضور خداوند  مؤلفه؛ 33و  30، 27، 21، 17

، 7 سؤاالتاتکاء به خداوند  مؤلفه؛ 25و  15، 6 سؤاالتپذیری دینی مسئولیت مؤلفه؛ 31و  24، 19، 11، 4

                                                           
1. Lentz Happiness Questionnaire 
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 یهاهیاز گو كیهرگرفت. برمی را در 28و  18، 9 سؤاالتتردید اعتقادی  مؤلفهو  29و  26، 22، 14، 10

گذاری مینمره کامال  مهم است=5 تا ستین مهم اصال  = 1از  یقسمت 5 یکرتیل فیط كیپرسشنامه را در 

 در؛ گرفت قرار بررسی مورد موضوع به آگاه کارشناس 15 نظرات از استفاده با صوری رواییشود. 

 افراد از نفر 25 نظرات از استفاده با (اولیه اجرای) پایلوت مرحله در صوری روایی بررسی

 از باالتر یانمره هایهگو تمامی که شد محاسبه گویه هر تأثیر نمرات مرحله، این در کنندهشرکت

سؤال با استفاده از  33شامل  یمذهب ییزناشو تیپرسشنامه رضا یعامل لیتحل. کردند کسب 5/1

 نینشان داد که ا (چرخش 23و با استفاده از  میچرخش ابل وهیبه ش) یاصلی هامؤلفه لیتحل

 یمقدار آلفاکردند.  نییعامل را تب 6 نیسؤال ا 33 تیدر نها و مؤلفه است 6 یپرسشنامه دارا

 .دهدیم اسیمق نیقابل قبول ا یدرون ییایپا از است که نشان 922/0پرسشنامه برابر  نیکرونباخ ا

باال  جیبه طور جداگانه محاسبه شد که نتا زیها ناسیرمقیاز ز كیهر  یکرونباخ برا یآلفا بیضر

-یعمل یالگو اسیرمقیکرونباخ در ز یآلفا بیها بود. ضراسیرمقیکرونباخ در تمام ز یآلفا بودن

اتکاء به خداوند  اسیرمقی، در ز568/0 یاعتقاد دیترد (عدم) اسیرمقی، در ز924/0ینید یاعتقاد

و در  769/0 یمذهب یگذارارزش اسیرمقیدر ز ،868/0حضور خداوند  اسیرمقیدر ز ،837/0

(. در پژوهش حاضر 1393گزارش شد )رضاپور میرصالح،  627/0 ینید یریپذتیمسئول اسیرمقیز

به دست  80/0تا  86/0ی آن بین هامؤلفهو برای  89/0ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل برابر با 

 آمد.

های فرضقبل از تحلیل، پیشها و آوری دادههای پژوهش و جمعپس از مشخص شدن نمونه شیوه اجرا.

مدلسازی معادالت ساختاری اعم از نرمال بودن توزیع متغیرها )با استفاده از چولگی و کشیدگی(، استقالل 

رابطه هم خطی متغیرهای پژوهش )شاخص تورش واریانس( و رابطه خطی  ها )آزمون دوربین واتسون(،داده

بین و مالک )با استفاده از نمودار( بررسی شد که نتایج نشان از برقرار بودن این یرهای پیشبودن بین متغ

ها مشخص شده است و برازش نهایی در بخش یافته 1ها داشت؛ مدل اولیه پژوهش نیز در شکل فرضپیش

ازندگی دو، شاخص برروی این مدل انجام پذیرفت. برازندگی مدل پیشنهادی بر اساس شاخص مجذور خی

و ریشه خطای  AGFI، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده GFI، شاخص نیکویی برازش CFIتطبیقی 

های مذکور ارزیابی شد. به منظور برازش الگو ضروری است که شاخص RMSEAمیانگین مجذورات تقریبا  

تر و به کوچك RSMEAباشد، مقدار  5/2تر از کوچك df/2Xاستانداردهای الزم را داشته باشند. چنانچه 

 تر است.صفر نزدیك

 

 هایافته

 7.65 اریمعبا انحراف  42.32هاآننفر( شرکت کرده بودند که میانگین سنی  300زوج ) 150در این پژوهش 

درصد کارشناسی  ارشد و  22.3درصد کارشناسی، 45درصد دارای تحصیالت دیپلم، 29بود، از این تعداد 

 33.7درصد دارای  یك فرزند، 46از زوجین بدون فرزند، درصد 13.3درصد دکتری بودند همچنین  3.7
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های توصیفی نشان داد که درصد دارای  سه یا بیشتر از سه فرزند بودند. افته 7درصد دارای  دو فرزند و

و رضایت  6/7و احساس خوشبختی  27، کیفیت روابط موضوعی 4/138میانگین تمایزیافتگی زوجین 

 د.بو 2/15زناشویی مذهبی 

 
 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

ضریب  كشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 78/1 34/1 78/0 -48/0 18/0 7/6 4/138 تمایزیافتگی خود

کیفیت روابط 

 موضوعی

27 3/5 21/1- 87/0 69/0 30/1 84/1 

 74/1 36/1 73/0 50/0 -57/0 7/3 6/7 خوشبختیاحساس 

رضایت زناشویی 

 مذهبی

2/15 9/4 68/0- 33/0 - - - 

 

داده شده است در متغیر تمایزیافتگی خود میانگین و انحراف معیار به  نشان فوقکه در جدول  طورهمان

همچنین میانگین و انحراف معیار  3/5و  27در متغیر کیفیت روابط موضوعی به ترتیب  7/6و  4/138ترتیب 

 2/15و در متغیر رضایت زناشویی مذهبی به ترتیب 7/3و  6/7به ترتیب برای متغیرهای احساس خوشبختی 

قرار دارند؛ بنابراین توزیع  ± 2دهد که چولگی و کشیدگی بین نشان می 1جدول همچنین  .است 9/4 و

ر از تبین بزرگتحمل و تورم واریانس متغیرهای پیشهای متغیرهای پژوهش طبیعی و مقادیر ضریب داده

قرار دارد؛ بنابراین  5/2تا  5/1است؛ همچنین مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز  10تر از و کوچك 1/0

ای هدر ادامه ضرایب همبستگی، شاخص  بین برقرار است.مفروضه هم خطی بودن نیز در بین متغیرهای پیش

 گیرند.مدل پیشایندها مورد بررسی قرار می برازش و ضرایب مسیر

 

  و احساس خوشبختی، روابط موضوعی تیفیك، خود یافتگیزیتما بین همبستگی . ضرایب2جدول 

 یرضایت زناشویی مذهب

 4 3 2 1 متغیرها

    1 خود یافتگیزیتما

   1 **52/0 روابط موضوعی تیفیک

  1 **74/0 **69/0 احساس خوشبختی

 1 **84/0 **83/0 **63/0 زناشویی مذهبیرضایت 

 



 خانواده درمانی کاربردی |   آبادی و همکاران    جعفری سلطان |و ...      خود یافتگیزیبا تما نیزوج یحس خوشبخت نیارتباط ب     |167

 

 داریمعن ≥001/0P سطوح در آمده، به دست همبستگی ضرایب تمامی دهدمی نشان 1 جدول مندرجات

ضرایب  2شکل ی برای همه ضرایب با عالمت ستاره در جدول آمده است(. داریمعنباشند )سطوح می

 دهد.استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش را نشان می

 
احساس با  روابط موضوعی تیفیكو  خود یافتگیزیتمارابطه علّی  نهاییمسیر استاندارد مدل  . ضرایب2شکل 

  گری رضایت زناشویی مذهبیبا میانجی  خوشبختی

   

به منظور ارزیابی هستند.  داریمعننشان داده شده است،  تمامی مسیرها مثبت و   2که در شکل  طورهمان  

شاخص  1های برازندگی بررسی شد. جدول پژوهش، بخش ساختاری آن با استفاده از شاخص نهاییمدل 

 دهد.پژوهش حاضر را نشان می نهاییبرازندگی مدل 

 
 های برازندگیشاخص بر اساسها برازش مدل فرضی پژوهش با داده 3جدول 

P RMSEA IFI CFI NFI AGFI GFI /df2χ df 2χ آماره -شاخص 

0.001P≤ 0.06 0.89 0.92 0.99 0.96 0.97 1.03 12 12.50  یهاینمدل 

 
و سطح  12، با درجه آزادی 50/12برابر با  2χمقدار شاخص نیکویی برازش مجذور کای  3اساس جدول بر 

است. با توجه به این که مجذور کای نسبت به افزایش حجم نمونه و همبستگی  ≥001/0Pداری معنی

دار است. از این رو موجود بین متغیرها حساس است، لذا در اکثر موارد این شاخص از لحاظ آماری معنی

ول دهای دیگری استفاده گردید؛ بنابراین، با توجه به نتایج مندرج در جبرای آگاهی از برازش مدل از شاخص

ها شاخص نسبت مجذور کای شود که در مدل پیشنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنیفوق مالحظه می

شاخص نیکویی برازش  97/0( برابر با GFIشاخص نیکویی برازش ) 03/1برابر با  df2χ/بر درجه آزادی 

( CFIطبیقی )شاخص برازندگی ت NFI) )99/0شاخص برازندگی هنجار شده  AGFI) )96/0یافته تعدیل
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و  93/0( برابر با (TLI، شاخص توکرلویس 89/0( برابر با IFIشاخص برازندگی افزایشی ) 92/0برابر با 

 است. 06/0( RMSEAشاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

 

 یبا بتا حس خوشبختی زوجینبینی و كل جهت پیش میرمستقیغ م،ی. اثرات مستق4جدول 

 استاندارد

اثر  کلاثر  احتمالمقدار 

 میرمستقیغ

اثر 

 مستقیم

 متغیرها

- رضایت زناشویی مذهبی <- خود یافتگیزیتما -123/0 -028/0 -151/0 001/0

 حس خوشبختی زوجین<

- رضایت زناشویی مذهبی <-روابط موضوعی  تیفیک -013/0 -015/0 -028/0 001/0

 حس خوشبختی زوجین<

 
 وابطرتمایزیافتگی خود و کیفیت بین متغیرهای رضایت زناشویی مذهبی جهت بررسی اثر نقش میانجی 

میزان اثرات مستقیم،  3جدول شماره پ استفاده شد. ااز روش بوت استر موضوعی با حس خوشبختی زوجین

غیرمستقیم و کل تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی را بر حس خوشبختی زوجین با نقش میانجی 

 =p ,001/0)توان گفت که تمایزیافتگی خود دهد. با توجه به جدول میمذهبی نشان میرضایت زناشویی 

151/0 -=β و کیفیت روابط موضوعی )(001/0, p˂ 028/0- =β ،با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی )

و همچنین شکل  3های جدول با توجه به یافته بدین ترتیبقدرت تبیین حس خوشبختی زوجین را داشت. 

تمایزیافتگی خود بر اساس  حس خوشبختی زوجین نهایی شود که مدل ساختاریگیری میچنین نتیجه 2

 مناسبی برخوردار بود. برازشاز  و کیفیت روابط موضوعی با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی
 

 گیریبحث و نتیجه

با تمایزیافتگی خود و  نیزوج یحس خوشبخت نیارتباط باین پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری برای 

ی انجام شد. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر مذهب ییزناشو تیرضا یانجیبا نقش م هیاول یروابط موضوع

بختی بود. متغیر احساس خوش روابط موضوعی تیفیکو  خود یافتگیزیتمامشتمل بر دو متغیر مستقل شامل 

با  خود یتگافیزیتماتغیر میانجی بود و بین و همچنین متغیر رضایت زناشویی مذهبی م استمتغیر وابسته 

و  مایفاط. برقرار بوددار غیرمستقیم گری رضایت زناشویی مذهبی رابطه معنیاحساس خوشبختی با میانجی

سازش و مصالحه،  ت،یرضا ،یتشابه در فرقه مذهبشاخص شامل؛  16 ی بهفیپژوهش ک كیدر ( 2012اجمل )

گذاشتن، گذشت،  انیصداقت و احترام، مشارکت و در م ،ی، تفاوت سنعشق و توجه، اعتماد و درک، ارتباط

 خانوادهو طبقه و روابط مثبت با  التیهمسر، ماندن به خاطر فرزندان، ساختار خانواده، تحص یوخوخلق

مذهب یکی از توان گفت: دست یافتند. در تبیین این فرضیه میخوشبخت  و داریازدواج پا یراب همسر

کند. به رغم های معنوی و الهی تغذیه میهای لطیف ذهن انسانی است که از سرچشمهجلوهترین مهم

 های جوامع جدید صنعتی که گاه راستای حرکتشان به سوی تضعیف حس مذهبی جوانان و استقراردگرگونی
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گرایی در گرایی افراطی و یا مصلحتهای حیات از ابعاد دینی یا مادهای خردگرایی، جدایی پدیدهگونه

 مشخص استقطعا  . مالحظه است شان است، در روزگار ما تأثیر اعتقاد مذهبی بر کردار جوانان قابلاندیشه

ربه خوشبختی را تجها، آنه توان بدون توجه ببه عوامل متعددی بستگی دارد که نمیاحساس خوشبختی  که

به دیگر سخن مذهب طرفین است و نقشی  این عوامل، ایمان و باورهای اعتقادی و نیتر. یکی از مهمکرد

 وی مشترک تواند در زندگیکه این مؤلفه مهم در زندگی شخصی فرد در دوران تجرد داشته و نقشی که می

مثبت  نگرش و یکدیگر به زوجین یمندعالقه میزان زناشویی، رضایت. شودمی واقع نظر مورد باشد؛ داشته

 یهاتیفعال ،یمال تیریارتباط، حل تعارض، مد ،یتیاز جمله مسائل شخص یبه متأهل بودن است که به عوامل

 وابسته است. یمذهب یریگو جهت یطلبمساوات یهانقش ،یفرزند پرور ،یاوقات فراغت، رابطه جنس

 یاجتماع یهاشبکه یریگمشترک موجب شکل یمذهب یریگجهت دهدیم نشان( 2006السون ) یهاافتهی

 شدهسپری زمانمدت خودنوبه که آن به گرددیمشترک م یمذهب یهانییازجمله دوستان، بستگان و آ

حضور  شهیخوشبخت همزوجین . دهدیم شیرا افزا ییزناشو تیرضا جهیو درنت شیافزا گریکدیرا با  نیزوج

در روابط  گریرأس مثلث د كیعنوان  حضور خداوند به ییو گو کنندمیاحساس  شیخو یخداوند را در زندگ

 نیزوجی و مذهبی در زندگی عوامل اخالق نیترمهم .هاستآن ییزناشو یزندگ یداریها موجب پاآن یزوج

ها همواره در همه ابعاد . آنشودمیها آن ییزناشو یصبر و گذشت است که موجب دوام زندگ خوشبخت،

 دنیگویخود از خداوند سخن م یزندگ

ی با احساس خوشبخت روابط موضوعی تیفیک میرمستقیغهمچنین نتیجه بعدی پژوهش نشان داد که اثر 

با احساس  روابط موضوعی تیفیکبه عبارت دیگر، بین است؛ دار از طریق رضایت زناشویی مذهبی معنی

فر، . رحمانیاستدار غیرمستقیم برقرار خوشبختی از طریق رضایت زناشویی مذهبی رابطه معنی

های صمیمانه سازگاری زناشویی و ( نشان دادند که آموزش مهارت1397ابراهیمی و سلیمانیان )محمدزاده

هش وپژ نتایجبخشد. وسعت می هاآندهد و میزان بخشندگی را در ابراز محبت زناشویی زوجین را افزایش می

 یگیرشکل به ادهخانو محیطدر  ادفرا هیاول  بطروا که کندیم حمایت وربا یناز ا (1391همکاران )بیرامی و 

 نیب بطروا بر لیهاو ربتجا ینو ا گرددیم منجر تمایزیافتگی پایین یا باال حسطوو  صخا لبستگید سبك

توان گفت: رضایت زناشویی . در تبیین این فرضیه میگذاردیم مستقیم ریتأث یسالدر بزرگ جینزو یفرد

عوامل تأثیرگذار بر عملکرد خانواده است. رضایت زناشویی مذهبی وضعیتی است  نیترمهممذهبی یکی از 

و بر این  دهندیمی دینی انجام هاآموزهکه در آن زوجین در بیشتر مواقع روابط زناشویی خودشان را مبنای 

روابط  واسطهبه. همچنین، برندیماساس احساس خوشبختی و رضایت دارند و از کنار هم بودن لذت 

یمسالمت جسمانی و روانی یکدیگر کمك  نیتأمبخشی که دارند به اجتماعی، عاطفی و جنسی رضایت

کنند. از آنجایی که توانایی به همین خاطر الگوی خواب مناسب و سطح استرس کمتری را تجربه می کنند

های غیرکالمی و ارزش دادن به ارتباطات عاطفی حسی با مشکالت دیگران، درک پیامکالمی، همدلی و هم

ی ارتباطی در زنان نقش مهمی در زندگی زناشویی و والدگری هامهارتاز مردان است رشد  تریقودر زنان 

زندگی زناشویی محسوب شده و به  مسائلترین دارد. رابطه جنسی به لحاظ اهمیت در ردیف مهم هاآن

های دیگر کننده رضایت زوجین از جنبهتواند منعکسکند و میعمل میعنوان فشارسنج هیجانی در روابط 
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ها، تقویت گوش دادن همدالنه، پذیرش تفاوت صورتبهروابط باشد. توانایی گفتگو و تعامل به شکل مطلوب 

شود که زوجین نسبت به نیازهای همدیگر پاسخگو باشند و در ابعاد صمیمیت و نزدیکی عاطفی موجب می

های آن توان یافتهاین پژوهش محدود به شهر تهران است و نمی جینتا دگی توافق داشته باشند.مختلف زن

با . دیانجام گرد یخود گزارش یهاپرسشنامه لیها  فقط با تکمداده یآورجمعرا به سایر جوامع تعمیم داد. 

با انتخاب جامعه آماری شود آورده است، پیشنهاد می به دستها و نتایجی که پژوهش حاضر توجه به یافته

کرار . تقراردادتوان اثر بافت اجتماعی را بر احساس خوشبختی آنان مورد بررسی در مناطق مختلف کشور می

های مشابه در مناطق دیگر با حجم نمونه بیشتر، زیرا برای تعمیم و استفاده از نتایج به تحقیقات پژوهش

 زیادی نیاز است.

 

  قیالموازین اخ

؛ قی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شدالپژوهش موازین اخ در این

کمیل ضمن تأکید به تکه به صورت آنالین انجام شد، ها با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه همچنین

 از پژوهش مختار بودند. انصرافکنندگان در مورد  ها، شرکتتمامی سؤال

 

  سپاسگزاری 

این پژوهش همکاری داشتند؛  هایو تکمیل پرسشنامه در اجرا که در پژوهش کنندهشرکت هایزوجاز تمامی 

 .شودتشکر و قدردانی می

 

 مشاركت نویسندگان

رسیده  به تصویب قممی واحد النویسنده اول است که در دانشگاه آزاد اس دکتری رسالهاین مقاله برگرفته از  

  .کنندگان در این پژوهش نقش یکسانی داشتنداست و همه شرکت

 

 عمناب

نقش روابط موضوعی اولیه و ناگویی هیجانی در  یبررس (.1394) .و نامنی، ابراهیم .،ابراهیمی فر، مژگان

م نوین در مدیریت، اقتصاد و علو یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب نیدومبینی صمیمیت زناشویی، پیش
 ی.انسان

  ناشوییز ضایتر بینیپیش(. 1391) حمد.ا ،پیچاکالیی یمیراو  .،میابراه ،یاکبر .،صمد ،یمیفه .،منصور ،یرامیب

 .64-77 :(1)14 ،شتابهد لصوا مجله. تمایزیافتگی یهاو مؤلفه لبستگید یهابر اساس سبك

، پایدار: یك مطالعه کیفی یهاتجربه خوشبختی در ازدواج (.1395) .رزگار .، و محمدی،رضا خجسته مهر،

 .59-70 :(2)3 ،دوفصلنامه روانشناسی خانواده

 مانهیارتباط صم یها. تأثیر مهارت(1397) .اکبریعل ،انیمانیسلو  ،یعل ی.،می، محمدزاده ابراه.رسول ،فر یرحمان

 .187-175(: 2) 23 ،ارمغان دانش یی،زناشو یبر سازگار
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طرح پژوهشی (. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رضایت زناشویی مذهبی. 1393رضاپور میرصالحی، یاسر. )
 مصوب مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل العظم )عج(

ابعاد سرشت  ،یجانیهوش ه یهانقش مؤلفه(. 1397) .تورج ،یو هاشم .،مهینع ،یعباس ینچیماش .،میمر ،یعباد 

 ،یو سبك زندگ یتیعلوم ترب ،یروانشناس یالمللنیکنفرانس ب نیپنجم ،یشناختروان یستیدر بهز تیشخص
 .نیقزو
روابط  تیفیک ،یدلبستگ یها. نقش سبك(1394. )عباس ،ارج و ،.نادر ،رپوریمن .،محمد ی،راوند یکوچک

(: 3) 19 ،دوماهنامه علمی و پژوهشی فیض. ریپذكیبینی سندروم روده تحردر پیش گویو قدرت ا یموضوع

231-241. 

 یهاوارهبینی رضایت جنسی بر اساس طرحطراحی مدل پیش(. 1398) .دیام مام صالحی، حسین.، و مرادی،

 .50-61: (1)8، پرستاری روان نشریه، جنسی و تمایزیافتگی خود در زوجین

 مجله، بی در رضامندی زناشویی زوجیننقش زندگی مذه(. 1392) .رضامصلح، جواد.، و احمدی، محمد

 .75-90 :(2)6 ،روانشناسی و دین
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  پرسشنامه روابط موضوعی

 عبارات بله خیر

دارم پایداری و بخشرضایت رابطه یك کم دست 1 0  

باشم خوب قبالش در که کنمیم را امیسع تمام نیاید، خوشش من از شخصی اگر 1 0  

باشم اجتماع ازبه دور  همیشه خواهمیم 1 0  

نکنم صحبت یکسچیه با و باشم منزویها هفته است ممکن 1 0  

کنمیم متوقف را نزدیکم افراد کردن اذیت و آزار اوقات برخی 1 0  

سالبزرگ یك تا کنندیم رفتار من با بچه مانند دیگران اغلب 1 0  

شودیم تنگ برایش دلم برود، پیشم از دارم دوستش من که فردی اگر 1 0  

کنم حل خانوادگی روابط زدن هم به بدون را خانه در موجود اختالفات توانمیم 1 0  

هستم حساس شدت به گیرم قرار انتقاد مورد اینکه از 1 0  

. است دیگران به قدرت اعمال من مخفی یهالذت از یکی 1 0  

. دهم انجام را هرکاری هدفم به رسیدن برای دارم دوستگهگاه  1 0  

شومیم ناراحت و خاطر آزرده نباشد من به توجهش تمام دارد دوست را من که فردی که صورتی در 1 0  

شومیم متنفر خودم از است افتاده اتفاق این اینکه از کند، اعتمادیب مرا و شوم صمیمی فردی با اگر 1 0  

. است سخت برایم افراد با شدن صمیمی 1 0  

. است بخشرضایت امیجنس زندگی 1 0  

. دارندانتظار  من از دیگران که شوم همانی بیشتر کنمیم سعی 1 0  

دهم ادامه را آن کنمیم سعی و نیست مهم برایم است بد چقدر ارتباطی در شدن وارد اینکه 1 0  

.ندارم اطرافیانم زندگی در یریتأث 1 0  

. ندارند وجودها آن ،نمیبینم را دیگر افراد وقتی کنمیم احساس 1 0  

ام. کرده اذیت امیزندگ در را زیادی افراد 1 0  

. کنیم بازگو یکدیگر به را مانیدرون احساسات میتوانیم که دارم را فردی زندگی در 1 0  

تکرار شوند بازهم که نیست مهم برایم و میافتد اتفاق دیگران با ارتباطاتم در مشابهی تعارضات و مشکالت 1 0  

. هستیم همدیگر تسخیر در کامل صورت به گویا که باشم داشته ارتباط فرد یك با طوری دارم عالقه بسیار 1 0  

. باشمها آن با همیشه که است بخشرضایت برایم زمانی تنها سایرین با ارتباطات 1 0  

. دارم خوبی بسیار یهاقضاوت دیگران درباره 1 0  

اندکرده پیدا خاتمه شکلكی به همیشه داشتم مخالف جنس با که ارتباطاتی 1 0  

. دارند من کردن تحقیر در سعی بارها دیگران 1 0  

. کنمیم تکیه دیگران به میهایریگمیتصم در عموما  1 0  

. هستم پشیمان کردم اعتماد فردی به اینکه از معموال  1 0  

صحبت کنم وی با عصبانیتمدرباره  قادرم ،شومیم عصبانی هستم صمیمی وی با که فردی دست از که هنگامی 1 0  

. است دیگران درآوردن نفوذ تحت و کردن کنترل ،خواهمیآنچه م به رسیدن برای راه بهترین 1 0  

. پریشانم و معذب هستم، مخالفم جنس کنار در که هنگامی اغلب 1 0  

. هستم نگران شوم، محدود فردی یا چیزی از اینکه از اغلب 1 0  

. ندهند اهمیت من به یا کنند طرد مراها آن اگر حتی ببرم لذت کسی بودن از هستم مجبور کنمیم احساس 1 0  
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. رومیم کسی دیدن به نه و زنمیم حرفی کسچیه با نه ماه چند مدت بهگهگاه  1 0  

. نیست سخت برایم دوست کردن پیدا 1 0  

. بزنم حرف و باشم داشته دیدار مخالف جنس با چگونه باید دانمینم 1 0  

عصبی و ناراحت دهد، انجام برایم را خواهمیم کههر آنچه  تا شوم صمیمی فردی با توانمینم وقت هر 1 0  

. کنم زندگی تنها که است این سرنوشتم 1 0  

. کنندینم رفتار شرافتمندانه یکدیگر با هرگز مردم 1 0  

. کنمیم کسب نیز زیادی انرژی متقابال  و گذارمیم ارتباطات در زیادی انرژی 1 0  

. کنمیم خجالت احساس مخالف، جنس با زدن حرف یا و مالقات برای 1 0  

. باشم داشته کنترل و قدرت اعمالها آن بر که است آن سایرین با روابط در من برای چیز نیترمهم 1 0  

  خوب باشد شیهامادر خوب باید همیشه و در هر صورتی با بچهیك  که معتقدم 1 0

*** 
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(هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن 14

 شخص جدا کنم .

1 2 3 4 5 6 
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 6 5 4 3 2 1 (احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم .16

 6 5 4 3 2 1 (گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است .17

 6 5 4 3 2 1 (به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم ، آشفته می شوم .18
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 6 5 4 3 2 1 (بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم .20

 6 5 4 3 2 1 (سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم .21
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 6 5 4 3 2 1 (غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام .37

 6 5 4 3 2 1 (وقتی کاری خراب می شود، معموال صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند .38
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 6 5 4 3 2 1 فکر می کنم درست است. (معموال صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که40

 6 5 4 3 2 1 (اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد .41

 6 5 4 3 2 1 (غالبا در شرایط استرس ، تعادل خود را حفظ می کنم .42

 6 5 4 3 2 1 (گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم .43

*** 

 پرسشنامه احساس خوشبختی 
 سؤاالت درست غلط

. برمینم لذت آن از بازمیم را یامسابقه وقتی 1 0  

 . برمیم لذت آن از دیگویم یافهیلط من درباره کسی وقتی 1 0

. شومیم خوشحال بردیم را یازهیجا من حضور در دوستانم از کسی یوقت 1 0  

. کنممی اعتراض بزند جلو من از صف در کسیاگر  1 0  

  رودیم سرام حوصله تفریحات و هایسرگرم از زود یلیخ 1 0

.کنممی یپردازالیخ روزهااغلب  1 0  

.دارم زیادی یآرزوها 1 0  

.هستم چاق اندازه از بیش 1 0  

. برمیم لذت رمان خواندناز  1 0  

  متنفرم خوابیدناز  1 0

. هستم جذاب کنممیفکر  1 0  

شومیم پذیرا یخوببه راانتقادات   1 0  

*** 

 پرسشنامه رضایت زناشویی مذهبی
کامال  

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال   مخالفم

 مخالفم

 سؤاالت

کنم حل را ییمشکالت زناشو و مسائل مذهبی یهادگاهید طریق از مایلم من 0 1 2 3 4  

گرفته است  0 1 2 3 4  من مذهبی یهادگاهید از دارم زناشویی رابطه به نسبت من که دیدی و درک نوع 

 نشئت

دارد حضور ما کنار در زناشویی زندگی هایسختی در همواره خداوند 0 1 2 3 4  

است دینی ارزش و تعهد یك بلکه زناشویی تعهد یك تنهانه همسر به وفاداری 0 1 2 3 4  
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دانممی خدا برای عبادت نوعی را زناشویی وظایف صحیح انجام 0 1 2 3 4  

دانممی نادرستم کارهای برای تنبیهی عنوان به را زناشویی مشکالت من 0 1 2 3 4  

گذاشتم سر پشت خداوند کمك به زناشویی زندگی در را سختی هایزمان من 0 1 2 3 4  

کنممی پیروی همسرم با برخورد در ائمه و پیامبر زناشویی زندگی الگوی از من 0 1 2 3 4  

کندمی مراقبت من زناشویی زندگی از خداوند که دارم شك جمله این مورد در من 0 1 2 3 4  

شودمی من آرامش موجب زناشویی مشکالت حل برای نیایش و دعا 0 1 2 3 4  

پایبندم دینی ارزش یك عنوان به همسر با برخورد در صداقت به من 0 1 2 3 4  

کنممی پیروی همسرم با برخورد نحوه درباره ائمه و پیامبر سخنان از من 0 1 2 3 4  

شودمی خداوند خشنودی موجب زناشویی وظایف درست انجام 0 1 2 3 4  

دعاهایی است که  به خداوند پاسخ امآورده دست به زناشویی زندگی در که هاییموفقیت از بسیاری 0 1 2 3 4

امانجام  داده  

است الهی هایامتحان زناشویی زندگی مشکالت از بعضی معتقدم من 0 1 2 3 4  

کنممی نظر تبادل همسرم با ائمه و پیامبر زندگی نحوه و سخنان مورد در من 0 1 2 3 4  

است شده یکدیگر به شدنمان نزدیك برای عاملی همسرم با مذهبی اعمال مشترک انجام 0 1 2 3 4  

داریم تعارض و مشاجره بایکدیگر معنویموضوعات  مورد در همسرم و من 0 1 2 3 4  

من است برای بسیاری اهمیت دارای دینی ارزش یك عنوان به همسر به احترام و خلقی خوش 0 1 2 3 4  

است همسرمان مقابل در ما رفتارهای و ما زناشویی زندگی بر ناظر همیشه خداوند 0 1 2 3 4  

هستم زناشویی مسائل برای راهنمایی دنبال به مذهبی هایآموزه طریق از من 0 1 2 3 4  

 نزدیك یکدیگر به را ماها تعارض بروز هنگام وهاست قلب دهنده پیوند خداوند که معتقدم من 0 1 2 3 4

کندمی  

نیست خداوند تائید مورد من زناشویی زندگی 0 1 2 3 4  

 من معتقدم هر کاری که موجب حفظ رضایت زناشویی شود دارای ارزش مقدسی است 0 1 2 3 4

امکرده ناراضی را خداوند بخورم، شکست زناشویی زندگی در من گر 0 1 2 3 4  

اممند شدهبهره خداوند غیبی امدادهای از زناشویی زندگی در اوقات از خیلی 0 1 2 3 4  

میکنیمنظر   0 1 2 3 4  با کنیم عمل خداوند یهاخواسته اساس بر چگونه اینکه مورد در همسرم با من 

تبادل یکدیگر  

است شده نهاده بنا خداوند توسط که است مقدسی نهادازدواج  0 1 2 3 4  

کنممی توکل خداوند به زناشویی زندگی در مشکالت بروز هنگامهمواره  من 0 1 2 3 4  

کنممی شرکت همسرم همراه به مذهبی مراسم و هانییآ در من 0 1 2 3 4  

است من برای مهم دینی ارزش یك همسر خویشاوندان و والدین به احترام 0 1 2 3 4  

است خداوند به شدن تركینزد ازدواج اهداف نیترمهم از یکی 0 1 2 3 4  

کنممی پیروی زناشویی زندگی درباره خداوند دستورات از من 0 1 2 3 4  
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The Association of Couples' Feeling of Happiness with 

Differentiation of Self (DoS) and Early Object Relations with 

the Mediating Role of Religious Marital Satisfaction 

  

 

 

Arezu. Jafari soltanabadi 1, Nader. Monirpour *2 & Hasan Mirzahoseini3  

 

Abstract  

 

Aim: The present study aimed to determine the mediating role of religious marital 

satisfaction in the relationship between couples' feeling of happiness with their 

differentiation of self (DoS) and early object relations. Methods: The present study was 

descriptive and correlational with a structural equation modeling approach. The 

statistical population of the study consisted of couples, who had been living together for 

10 years in Tehran in 2020, and we selected 300 individuals by a convenience sampling 

method and included them in the study. To collect data, we utilized the Differentiation 

of Self Inventory (DSI) by Skowron (1998), the object relation quality inventory by Bell 

(1995), the feeling of happiness inventory by Lentz (2010), and the religious marital 

satisfaction inventory by Rezapour Mirsaleh (2014). We used structural equation 

modeling to analyze the data. Results: The results indicated that all indices of model fit 

with data had acceptable values (P=0.01). According to the results, the differentiation 

of self and the quality of object relations had indirect effects on the feeling of happiness 

mediated by religious marital satisfaction at a low confidence interval of 0.11 and an 

upper limit of 0.26 at a significance level (P=0.01). Conclusion: According to the 

research results, counselors and psychologists active in the field of marriage can benefit 

from the present results to improve and enrich the process of education and promote 

mental health in families. 

 

Keywords: Differentiation; Object relation quality; Feeling of happiness; Religious 

marital satisfaction 
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